
Turistické informační centrum  
města Nymburk

14 hodin / Odpoledne v penzionu Panorama, posezení s hudbou a opékáním 
špekáčků.
pá 5.
9:30 hodin / Úvod do dědického práva / Obecní dům / Náplní přednášky bude 
teoretický i praktický úvod do dědického práva.
18 hodin / Vystoupení Pavlíny Filipovské / Obecní dům / Poslechnout si mů-
žete vyprávění ze života herečky a zpěvačky. Zazní písničky z repertoáru Jiřího 
Šlitra. Vstupné 100 Kč / senioři 50 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém 
informačním centru Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165), Obecním domě 
(Bedřicha Smetany 55) a v Nymburském kulturním centru (Palackého třída 
449/64). Nižší vstupné platí pro seniory nad 60 let.
Podrobné informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz nebo na plakátech.

čt 11. / 19 - 21 hodin / Budova Nymburského kulturního centra

Open Training Space
Budilova divadelní škola, jako jediná v ČR uplatňující metodu Jacques Lecoq 
a již přes 10 let napomáhající nalézt osobitou tvůrčí cestu a uvolněný herecký 
projev. V příštím školním roce otevře tréninkový prostor pro všechny zájemce 
o principy metody Jacques Lecoq, jež je uznávaná po celém světě v divadle,  
v tanci i ve filmu. Tréninky pod vedením Venduly Burger budou probíhat jed-
nou týdně (čtvrtek 19-21 hodin) v Nymburském kulturním centru – Palac-
kého třída 449/64 ve 2. patře. Přihlásit se můžete na tel: 724 703 750 nebo  
na e-mail: produkce.budil@gmail.com. První zkušební lekce je ZDARMA.

po 15. až pá 19. / Obecní dům

Podzimní burza
Na burze budete moci prodat a nakoupit podzimní a zimní oblečení, sportovní 
potřeby pro děti a dospělé. K uvedeným věcem určeným k prodeji je potřeba 
mít vyplněný formulář, který je ke stažení na webu NKC nebo k vyzvednutí v 
kancelářích NKC a v TIC Nymburk. Podrobné informace naleznete na www.
nkc-nymburk.cz nebo na plakátech.

st 17. / 18 hodin / ZDARMA / Foyer Kino Sokol

Reflexe Osmičkového výročí
Moderovaná diskuse v rámci Nymburských osudových osmiček.

so 20. / 19:20 hodin / předprodej 100 Kč, v den akce 150 Kč / Kino Sokol 

Pecha Kucha Night vol. IV
Setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů, které spojuje kre-
ativita. Každý přednášející má prostor na dvacet fotografií a o každé může 
hovořit pouze dvacet vteřin! Nechte se nadchnout tvůrčí energií osobností 
nejen z Nymburska. Vystupující budou uvedeni na plakátech a stránkách NKC.

po 22. / 19:30 hodin / 80 Kč / Foyer Kino Sokol  

Jean-Paul Sartre - S vyloučením veřejnosti
Nymburský divadelní soubor JeLiTa uvede jednoaktovou hru. Malý, prázdný, 
temný, uzavřený prostor bez oken je místem posledního spočinutí tří mrtvých 
duší odsouzených k životu věčnému v tomto strohém Papinově hrnci. Délka 
představení 45 minut.

čt 25. / 20 hodin / 120 Kč / Foyer Kino Sokol 

LiStOVáNí: Kluk Z Kostek
Scénické čtení o rodině, v níž otec hledá cestu ke svému autistickéu synovi. 
Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu do-
hromady?

st 31. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kino Sokol

Kinoty vol. V
Hudební setkání, kde může vystoupit každý. Již páté Kinoty a tak i hudební 
tradici podpoří svým vystoupením písničkáři Jaroslav Kříž nebo Yannick Tevi.

ČR / komedie / 84 min. / české znění / přístupný 

so 27. a ne 28. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Když draka bolí hlava
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí 
skálou, kde ze všech sil pracuje i pomocník dráček Čmoudík.
Slovensko / pohádka / 90 min. / české znění / přístupný 

so 27. a ne 28. / 19 hodin / 130 Kč

Johnny English znovu zasahuje
Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Rowan 
Atkinson. Velká Británie / komedie / 88 min. / české znění / přístupný

út 30. / 19 hodin / 120 Kč

Hovory s TGM
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příbě-
hu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie.
ČR / historický / 80 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať máš o čem vyprávět vnoučatům“

út 9. Týnec nad Sázavou – Poříčí nad Sázavou – Mrač
 Odjezd ze Sadské v 7.04 hodin, z Nymburka hl.n. v 7.24 hodin,  
 z Prahy hl.n. v 8.55 hodin - 10 km.
út 16. Kladno město
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 6.24 hodin, ze Sadské v 6.41 hodin,  
 z Prahy Smíchov sev. nádraží v  8.00 hodin  do  Hostivic  odtud  v  8.29 hodin  
 do Kladna město.
út 23. Řečany – Kladruby – Semín  – Přelouč
 Odjezd ze Sadské v 8.34 hodin do Poříčan a odtud v 8.45 přímo  
 do Řečan, z Nymburka hl.n. v 9.01 hodin do Kolína, z Kolína odjezd  
 v 9.40 hodin - 12 km.
út 30. Povltaví – Štěchovice – Petrov - Davle
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 6.26 hod., ze Sadské v 6.41 hodin přímý  
 vlak do Prahy Smíchovské nádraží, odtud autobusem v 7.50 hodin  
 do Štěchovic - 8 km.

Nymburské  
kulturní centrum
po 1. až pá 5. 

Radnice seniorům
po 1. / 9 hodin / Obecní dům
Zahájení / Seznámení se s programem (káva, zákusek a malé překvapení).
út 2. / 14 - 18 hodin / ZDARMA / Obecní dům
Čas na čaj / K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda.
st 3. / 14 hodin
Procházka za gotickými památkami Nymburka / Se starostou PhDr. Pavlem 
Fojtíkem, sraz před radnicí.
čt 4. 
10 hodin / Film Teorie tygra, Kino Sokol, zdarma. 

rozporuplného Z. Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který ovlivnil vývoj  
v poválečném Československu.
ČR / drama / 145 min. / české znění / do 12 let nevhodný

ne 14. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Princezna a dráček
Princezna Barborka se toulá tajnými komnatami hradu a nalezne magickou 
knihu. Ta ji přenese do říše zvláštních stvoření. 
Rusko / animovaný / 75 min. / české znění / přístupný

ne 14. / 19 hodin / 80 Kč

Jack staví dům
Vražda je umělecké dílo a Jack chce být dokonalým tvůrcem. Film s černým 
humorem a chytrými přesahy.
Dánsko / horor / 155 min. / s titulky / do 18 let nepřístupný 

út 16. a pá 19. / 19 hodin / 130 Kč

První člověk
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách.
USA / drama / 138 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 18. / 19 hodin / 120 Kč

Zlé časy v El Royale
Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemství, se setkává v  hotelu El 
Royale, který má vlastní temnou minulost.
USA / thriller / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

ne 21. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

Vilík: Rychle a vesele
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném 
městě. Malajsie / animovaný / 80 min. / české znění / přístupný

ne 21. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Zloději
Osamu si přivydělává krádežemi v obchodech. Do rutiny krádeží zasáhne osa-
mělá holčička, kterou si Osamu vezme k sobě. Jeho čin odhaluje tajemství 
uvnitř rodiny zlodějů a zpochybňuje, co vlastně pod pojmem rodina rozumíme. 
Japonsko / drama / 121 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

út 23. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

Na Chesilské pláži
S hlavními hrdiny, dvacátníky Florence a Edwardem, se poprvé setkáváme 
během jejich svatebního dne. Po katastrofě prvního sexuálního pokusu násle-
duje hádka a zásadní rozhovor na Chesilské pláži.
Velká Británie / romantický / 110 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

st 24. / 19 hodin / 120 Kč

Ticho před bouří
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Thriller plný zvratů a vášní  
s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway. 
USA / thriller / 138 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 25. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Po čem muži touží
Kdo to má v životě těžší? Muži nebo ženy?
ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný

pá 26. / 19 hodin / 110 Kč

Mars
Marťanskou vědeckou stanici udržuje zastaralý robot Bot. Místo náhradních 
dílů přiletí čeští turisté, kteří se na Marsu chtějí oženit.

Kino  
Sokol
út 2. / 19 hodin / 110 Kč 

Odborný dohled nad výkladem snu
Český filmový underground v příběhu tří bývalých spoluvězňů z bolševického 
kriminálu, kteří se chtějí vypořádat s tím, kdo jim v minulosti ublížil.
ČR / drama / 79 min. / české znění / do 12 let nevhodný

st 3. / 19 hodin / 120 Kč 

Beze stop
Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese. Dobrovolná izolace od tzv. nor-
mální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu civilizací nezkažených pros-
tých radostí. USA / drama / 119 min. / s titulky / přístupný 

čt 4. / 10 hodin / ZDARMA / Radnice seniorům

Teorie tygra
Oblíbená komedie, v níž veterinář Jiří Bartoška utíká ze zajetí svých žen – Eliš-
ky Balzerové a Taťány Wilhelmové.
ČR / komedie / 100 min. / české znění / přístupný 

pá 5. / 19 hodin / 80 Kč

King Skate
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Neko-
nečnej mejdan. ČR / dokument / 82 min. / české znění / přístupný 

so 6. a ne 7. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední rodinné

Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre 
a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě, jinde než  
v horách. Francie / dobrodružný / 91 min. / české znění / přístupný

so 6. a ne 7. / 19 hodin / 120 Kč

Zrodila se hvězda
Bradley Cooper, hvězda country, objeví talentovanou zpěvačku Lady Gaga. 
USA / drama / 139 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

út 9. a st 10. / 19 hodin / 130 Kč

Venom
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nej-
drsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonos-
ného Venoma se představí na Oscara nominovaný Tom Hardy.
USA / akční fantasy / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 11. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Důvěrný nepřítel
V. Dyk pracuje u firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, 
který má znamenat revoluci v bydlení. Spolu s manželkou G. Marcinkovou se 
nastěhují do prototypu.
ČR / thriller / 108 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

čt 11. / 19 hodin / 130 Kč 

Michelangelo: Láska a smrt
Michelangelo je považován za jednoho z největších umělců všech dob.
Velká Británie / dokument / 91 min. / s titulky / přístupný

pá 12. a so 13. / 19 hodin / 120 Kč

Toman
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48 v příběhu 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport
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Kontakty
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253, +420 325 511 210
e-mail: info@divadlonymburk.cz / web: www.divadlonymburk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
Palackého třída 1749, Nymburk / tel.: +420 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz / web: www.knihovna-nbk.cz
Knihovna má pro vás otevřeno i vybrané víkendy a to každou první sobotu 
v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete navštívit dospělé oddělení, čítárnu, 
studovnu, informační a hudební oddělení.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ
kontaktní osoba: Miloslava Holubová, předsedkyně KČT Nymburk
tel.: +420 606 547 504 / e-mail: mila.nbk@email.cz
web: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK
Boleslavská třída 467, Nymburk / kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: +420 325 516 275
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce. Pravidelná cvičení 
v pondělí a ve středu od 13.00 do 13.30 hodin. Program klubu naleznete 
vyvěšený na nástěnce, v okně klubu nebo ve výloze TIC Nymburk.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého třída 449/64 / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

KINO SOKOL
Tyršova 6, Nymburk
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před 
představením a v době promítání! 
Rezervace vstupenek na:
+420 325 513 785 / Nymburské kulturní centrum
+420 325 501 104 / Turistické informační centrum Nymburk
+420 325 541 789 / Obecní dům
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789 
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
Tyršova 174 / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz 
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně
Místo vydání: Tiskárna F-PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby 

Vyšlo:            Počet výtisků: 1500 ks        Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČO: 00239500

Odpovědný redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu – Městský úřad 
Nymburk, tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

Fotografie na titulní straně: Postřižinský Cyklozavírák 13. 10. (foto B. Valenta).

Klub  
důchodců
po 1. Volná zábava
st  3. Jak se to řekne jinak
po 8. Volná zábava
st  10. Šlechtické erby v Jižních Čechách
po 15. Volná zábava
st  17. Prevence – Zneužívání seniorů - Divadelní program
po 22. Volná zábava
st  24. Vypravujeme si vtipy
po 29. Volná zábava
st   31. Vzpomínáme DVD

Ostatní akce
po 1. až st 3. / 9 - 15 hodin / DDM Nymburk

Děti zvířátkům
Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Více na www.ddm-nymburk.cz.

čt 4. 10. až čt 22. 11. / 19:30 - 21:30 hodin / kurzovné 1700 Kč za osobu /
Obecní dům

Zahájení Tanečních pro manželské páry
Taneční pro manželské páry a přátelé tance - podzim 2018 pro Vás připravila 
hudební agentura K- production Nymburk v termínu od 4. října do 22. listo-
padu (závěrečný večer). Minimální počet je 15 párů. Přihlašovat se můžete 
on-line na www.tanecni-alfa-nymburk.cz nebo přímo v prodejně hudebních 
nástrojů K-music Nymburk. Více informací na tel. 603 530 755.

ne 7.

Zamykání Mrliny a Labe
Tradiční akce, kterou pořádá občanské sdružení Labská stezka. Více informací 
na www.labskastezka.cz.

so 13. / 9:30 hodin - zahájení / Areál pivovaru Nymburk

Postřižinský cyklozavírák
Tradiční cyklo-společenská vyjížďka, při které Pivovar Nymburk zakončí cyk-
listickou sezónu.

so 13. až ne 14. 

Dny oslav 150. výročí založení TJ Sokol Nymburk
so 13. / 10 hodin / Remanence - busta Prof. PhDr. Miroslava Tyrše
Slavnostní akt ke 150. výročí TJ Sokol Nymburk
so 13. / 14 - 18 hodin / Sokolovna Nymburk
Akademie TJ Sokol Nymburk aneb Předvádíme se
ne 14. / 10 - 14 hodin / Hasičské hřiště Nymburk
Mladý gladiátor s letem sokolím - zážitková hra s úkoly a překážkami
více informací naleznete na www.sokolnymburk.cz.

do st 31.

Týdny duševního zdraví
středa 10. října / 17 - 19 hodin
Artefiletika ve Strejda Burgeru
Výstava obrazů - prostory tréninkové kavárny Strejda Burger (Palackého 238).
1. října - 31. října - Miroslav Chreňo „Už jsme doma“.

Zdravý životní styl - pitný režim, správné dýchání, zdravá strava, detoxikace 
organismu atd. Přednáší Hana Volfová a Markéta Pelantová.

čt 18. / 17 hodin / 30 Kč
Chování v extrémních situacích
Polárník a cestovatel Jaroslav Pavlíček se celý život zaměřuje na výzkum pře-
žití v divočině a harmonické přežití člověka s přírodou.
Co udělám při prudkém zhoršení počasí na horské túře? Jaké jsou nejčastější 
chyby v kritické situaci? Jak se chová skupina v nečekaných podmínkách?

út 23. / 17 hodin / 30 Kč
Osudy československé státní myšlenky
Letos uplyne 100 let od vzniku samostatného Československa. 28. října 1918 
se začala psát nová kapitola našich dějin. Přednáška našeho předního histo-
rika Roberta Kvačka ke 100. výročí založení samostatného československého 
státu.

KNIHOVNA DĚTEM
po 1. až út 30.
Přiveď kamaráda
Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během 
října přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok 
zdarma.

st 3. 
Setkání s autorkou knih 
pro děti a mládež Miladou Rezkovou 
9:30 hodin / 30 Kč 
Tajemství za sněhovým knírkem
Mandlové zákusky, krémové dortíky, statečná vosa Celestýna, podlý agent 
Parchantel Hnusil, vlezlá štěnice Protivana Slídivá a nikdy nekončící souboj 
dobra se zlem. Voňavá, chytrá a zábavná knížka pro holky i kluky.
10:45 hodin / 30 Kč 
Doktor Racek 
Kniha jako gejzír nápadů vedle hravé formy obsahuje  vzdělávací prvky. Bás-
ničky, komiksy, koláže, krátké pohádky, hry, otázky a úkoly.

po 15. / 10 hodin
Ptáčata
Další setkání v rámci celostátního projektu S knížkou do života aneb Book-
start. Pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Každý nový dětský člen klubu 
dostane průkazku do knihovny zdarma.

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
út 2. 10. až ne 2. 12. / denně mimo po 9 – 17 hodin / výstava

Papírové modely
Modely slepené nejen v Nymburce
Na výstavě Papírové modely ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, 
že práce na modelech je velká zábava a zároveň náročná práce. Představíme 
práce Jindřicha Tesaře, „jeho“ dětí z modelářského kroužku v ZŠ R.A.F a 
dalších modelářů. K vidění budou modely od architektury, přes figurky  
až po různé druhy techniky.

Lukáš Pavlásek - Kdo nepláče není Čech
90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll je 
klasickou standup comedy, jen komik a mikrofon.

st 24. / 19 hodin / 180 Kč / Malá scéna

Neřež
Koncert skupiny Neřež na malé scéně.

pá 26. / 19 hodin / 350 Kč

A / Zlomatka
Provokativní tragikomedie – coming out syna, jehož matka podnikne neuvě-
řitelnou terapii, na jejímž konci má být uzdravení jejího syna z homosexuality. 
Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil / Radek Valenta, Tereza Nekudová / Anna 
Kulovaná, Ivan Koreček. Produkce: Divadlo v Řeznické.

po 29. / 18:30 hodin / 100 Kč

Čapek
Město Nymburk, Nymburské kulturní centrum a Hálkovo městské divadlo  
za podpory Středočeského kraje uvádějí ke 100. výročí založení republiky hru 
Divadla Rokoko Čapek, která vypráví o zápase dobrého a čestného člověka 
s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily 
všechny katastrofy, před kterými varoval. Vstupenky jsou v prodeji od pon-
dělí 1. října 2018 za speciální symbolickou cenu 100 Kč. Před představením 
budou slavnostně předána městská vyznamenání. Hrají: Jiří Hána, Máša Mál-
ková, Jan Vlasák, Jitka Smutná a další. Produkce: Městská divadla pražská.

st 31. / 19 hodin / 350 Kč, senioři 250 Kč

Strašidlo Cantervillské
NYMBURSKÁ PREMIÉRA! Známý příběh s opravdovým strašidlem. 
Hrají: Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hana Sršňová, Lukáš 
Toman Paclt, Vokální trio Přelet MS a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
čt 8. / Screamers, pá 9. / DJ2/ Vše o mužích, út 13. / Strašidlo Cantervillské, 
pá 23. / Slunce, seno, jahody a pár facek, po 26. / Jakub Smolík s kapelou, 
st 28. / Strašidlo Cantervillské a další.

Městská  
knihovna Nymburk
po 1. až ne 7.

Týden knihoven (22. ročník)

po 1. až so 6.
Čtenářská amnestie
Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven všem 
čtenářům jejich upomínky.

út 2. až út 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Cestujeme po světě
Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského.

PŘEDNÁŠKY
út 2. / 17 hodin / 20 Kč
Tradiční čínská medicína a souvislosti v lidském těle 
aneb všechno souvisí se vším
Zajímavé metody čínské medicíny pro posílení zdraví, imunity a psychiky. 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
st 3. / 19 hodin / 450 Kč 

Božská Sarah
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová plní 
dlouholetý profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný text a zvažovala 
své síly, kdy se do něj pustit. Příběh posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje Alice Nellis jen krátký 
čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala  
ve Stavovském divadle Audienci u královny. Hrají: Iva Janžurová a Kryštof 
Hádek / Igor Orozovič. Produkce: Divadlo Kalich.

út 9. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO / Koncert

4Tet
První předpremiéra koncertu verze V. exkluzivně v našem divadle! Účinkují: 
Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík, Dušan Kollár.

čt 11. / 19 hodin / 420 Kč 

DJ2 / The Naked Truth - Odhalená Pravda
Síla tance, síla přátelství, síla porozumění propojí šest žen a přiměje je odhalit  
o sobě pravdu a dokáže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jakkoli krutému.
Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / Klára 
Apolenářová, Alena Hladká / Anežka Rusevová a další.

út 16. / 19 hodin / VYPRODÁNO

Vím, že víš, že vím
Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství. Hrají: Simona 
Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich / Petr Vančura. 
Produkce: Agentura Harlekýn.

st 17. / 18 hodin / 120 Kč, děti a senioři 80 Kč

Bohemia balet
Program: Grand pas z Paquity, TinTin a na závěr uvedeme Rapsodii v modrém G. 
Gershwina. Dopolední představení pro školy od 11 hodin, večerní pro veřejnost 
od 18 hodin.

čt 18. v 8:30 a 10 hodin a pá 19. v 8:30 hodin / 70 Kč

Kočičí pohádka
Dopolední představení pro školy a školky. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Tereza 
Tomanová, Tereza Brandová a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

so 20. / 14:30 hodin / 70 Kč

Kočičí pohádka
Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina s dcerkami Mickou a Mindou 
vyskáčí na svou oblíbenou střechu, aby tam dováděly, jak jen to kočky umějí, 
když na obloze svítí Měsíček. Z okna v podkroví je však nadávkami přivítá nevrlý 
pan Kačaba. A není to poprvé. Přijďte se podívat na veselou pohádku plnou 
tance a kočičáren v rytmu písniček Jiřího Beneše. Hrají: Lukáš Toman Paclt, 
Tereza Tomanová, Tereza Brandová a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. 
Scénář: Jiří Teper, režie: Jaroslav Kříž.

po 22. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO

Afrika aneb Češi mezi lidožravci
Divadlo Járy Cimrmana přijíždí do Nymburka.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Václav Kotek, Robert Bárta a další. Produkce: Divadlo Járy 
Cimrmana.

út 23. / 19:30 hodin / 250 Kč / One man show


